
24/09/2020 SEI/UFPel - 0983500 - Ata de Reunião

https://sei.ufpel.edu.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=18339&id_documento=1123840&id_orgao_acesso_externo=0&… 1/4

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ATA DE REUNIÃO

 

ATA 05/2020

 
Aos treze dias do mês de agosto do ano de 2020, realizou-se a REUNIÃO ON-LINE DO COLEGIADO
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM DIREITO, da Universidade Federal de
Pelotas, sob a Presidência da Coordenadora do Programa, professora Márcia Rodrigues Bertoldi, e com o
comparecimento dos professores Alexandre Fernades Gastal, Ana Clara Correa Henning, Bruno Rotta
Almeida, Fernando Costa de Azevedo, Itiberê de Oliveira Castellano Rodrigues, Jane Gombar, Karinne
Emmanoela Goettems dos Santos, Olga Maria Boschi Aguiar de Oliveira, Marcelo Nunes Apolinário,
Maria das Graças Pinto de Britto e Valmôr Scott Jr., membros do Colegiado do PPGD, dos representantes
discentes, Henrique Posser, Turma 2020, Bruna Hoisler Sallet, Turma 2019, Amanda D’Andréa
Löwenhaupt, Turma 2018. Durante a Reunião, foram tomadas as seguintes decisões: I) Retificações: a)
Nota atribuída ao discente Robertho Sebastião Peternelli Neto no momento da defesa da dissertação: o
Colegiado do PPGD retifica a nota atribuída pela Banca ao discente, pois, por erro de digitação, não
constou o valor correto, qual seja 9,0, mantendo-se o conceito "A". b) Nota atribuída à discente Amanda
D'andréa Löwenhaupt no momento da defesa de dissertação: em razão de equívoco na composição do
documento de defesa, deixou de contar a nota de Louvor ao trabalho, razão pela qual os membros que
compuseram a Banca retificaram o documento para fazer constar que a discente foi aprovada com Louvor.
Decisão que esta que o Colegiado homologa. c) Prazo deferido aos alunos da Turma 2018 que
apresentaram requerimento de prorrogação de defesa de dissertação: excetuando o prazo deferido
ao discente Rogério Raymundo Guimarães Filho, que foi de 03 meses, por equívoco da secretaria na
digitação da Ata, há que se retificar o prazo concedido para todos os requerentes, uma vez que todos
tiveram seu prazo final prorrogado em 06 meses para a defesa da dissertação, prazo máximo previsto no
Regimento Interno do Programa. Logo, os discentes descritos a seguir, desde que cumpridos os requisitos
do RI, conforme mencionado em Ata, terão até 02/10/2020 para defender a dissertação:  Inezita Silveira da
Costa, Lúcia Dal Molin Oliveira, Naiade Iria Cardozo Gonçalves, Taísa Gabriela Soares e Terry Rosado
Maders. II) Homologação da Aprovação na Defesa de Dissertação: em 10 de junho de 2020 ocorreu a
banca examinadora da defesa de Dissertação do aluno ROGÉRIO RAYMUNDO GUIMARÃES
FILHO , intitulada "O Direito Fundamental Social à Saúde e o Federalismo Cooperativo: a contribuição
do Valor-Princípio Fraternidade", sob orientação da Professora OLGA MARIA BOSCHI AGUIAR DE
OLIVEIRA. A Banca, composta pelo/as professore/as VALMOR SCOTT JUNIOR, CLARINDO
EPAMINONDAS DE SÁ NETO e DEISEMARA TURATTI LANGOSKI, aprovou o discente com nota
7,5, conceito "B". Em reunião, a orientadora afirmou que a versão final da dissertação está revisada a
aprovada, razão pela qual o Colegiado homologa a aprovação. III) Homologação das aprovações
ocorridas nas Bancas de Qualificação da Turma 2019: conforme documentos apresentados e com a
anuência de todos os orientadores, o Colegiado homologa a aprovação dos discentes descritos a
seguir: Álvaro Russomano Goñi, Ana Carolina Cavalcante Ferreira Julio,  Andréia Lourenço de Ornel
Bruna Horrsler Sallet Carolina Höhn Falcão Carolina Pólvora Bica Enrique Omar Rocha Silva Rocha
Felisberto Ferreira de Freitas Junior Juliana Lazzaretti Segat Jamile Flores Karina Gularte Peres Lucas
Braunstein da Cunha Nathércia Pedott Pablo Alan Jenison Silva Paola Porto Ramos Pedro Coelho
Marques Roberta Fortunato Silva Tatiana Afonso Oliveira Thais Bonato Gomes Thales Nizolli
Siqueira. IV) Disciplinas Ofertadas no Segundo Semestre de 2020: em razão da pandemia do COVID
19, as aulas presenciais continuam suspensas, razão pela qual as disciplinas no segundo semestre serão
ministradas por meio de plataforma digital por todos os professores. Os Professores Fernando Costa de
Azevedo e Valmôr Scott Jr. decidiram ministrar as disciplinas que ofertaram no 1º semestre de 2020 para
os discentes matriculados na oportunidade, respectivamente: Consumo e Vulnerabilidade na Sociedade



24/09/2020 SEI/UFPel - 0983500 - Ata de Reunião

https://sei.ufpel.edu.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=18339&id_documento=1123840&id_orgao_acesso_externo=0&… 2/4

Contemporânea e Acessibilidade na Educação Superior. A nova oferta para 2020 - II - restou assim
definida: a) Teoria dos Direitos Fundamentais (obrigatória), ministrada pelo prof. Marcelo Nunes
Apolinário e pela profa. Maria das Graças Pinto de Britto (Quintas, às 18h); b) Acesso à Justiça e
Democracia (optativa), ministrada pela profa. Karinne Emanoela Goettems dos Santos (Quartas, às 18h);
c)  A Construção da Dignidade Humana a partir dos Direitos Sociais (optativa), ministrada pelo
prof. Guilherme Camargo Massaú (Segunda-feira, às 13h30), d) Estado, Punição e Controle, ministrada
pelo prof.Bruno Rotta Almeida (Quartas, às 10h) e e) Serviços Públicos e Concretização dos Direitos
Fundamentais Sociais, ministrada pelo prof. Itiberê de Oliveira Castellano Rodrigues (quartas, às 18h). V)
Oferta da disciplina ESTÁGIO DOCENTE no segundo semestre de 2020: restou homologada a oferta
da disciplina Estágio Docente para o segundo semestre de 2020, sob a responsabilidade da Professora Jane
Gombar, para quem os orientadores devem encaminhar plano de trabalho e o posterior relatório de
cumprimento das tarefas previstas. VI) Análise da situação do discente Felisberto Freitas e sua
condição de não ter orientador, bem como de não estar cumprindo com normas do RI para defesa
de Dissertação: a Coordenação comunicou que até a presente data o discente não respondeu ao e-mail
enviado, quando foi questionado sobre quem indicaria para ser seu novo orientador. Assim, a
Coordenadora, Márcia Rodrigues Bertoldi, questionou ao Colegiado quem iria orientar o aluno ou que
medida optam por ser estabelecida. O Prof. Marcelo Nunes Apolinário relatou que o discente o procurou,
mas em momento algum fez uma solicitação formal. Na oportunidade colocou-se à disposição para uma
conversa, mas o discente não retornou. O Colegiado registra que não houve iniciativa do discente em
procurar uma nova orientação, bem como não encontrou em contato com sua representante
discente, Bruna Hoisler Sallet, para que trouxesse alguma demanda a ser discutida em seu favor. A
representante menciona que os relatórios mensais (maio, junho e julho) com resenha de eventos do PPGD
e externos não foram entregues pelo discente. Diante dos fatos narrados, o Colegiado decidiu encaminhar
um novo e-mail ao discente cobrando um posicionamento formal sobre sua situação, com o prazo de 07
dias para resposta. VII) Análise da situação da discente Inezita Silveira da Costa, que não entregou
documentos exigidos pelo RI para prorrogação de data de defesa e defesa de Dissertação: a
Coordenadora do PPGD fez a leitura do requerimento da discente Inezita Silveira da Costa, em que roga
pelo aceite do prazo de prorrogação da defesa da dissertação para o também cumprimento dos requisitos
contidos no parágrafo único do artigo 46 do RI, no que se refere à publicação de trabalho em evento, uma
vez que não entregou comprovante quando do prazo estabelecido, ou seja, 19/03/2020. O Professor Bruno
Rotta Almeida, orientador da discente, alegou aos demais membros do Colegiado desconhecimento das
normas do Regimento Interno de 2017 (no referente ao artigo 46 do RI, ou seja, a necessidade de
cumprimento de todos os requisitos do artigo 54 para prorrogação de defesa de dissertação). Ademais, se
responsabilizou pela discente, alegando que não havia alertado sobre este requisito, conforme cita no e-
mail anexo: “Assumo a responsabilidade, no sentido de não ter orientado a mestranda com relação ao
atendimento do requisito.” Por isso, manifesta sua concordância à solicitação da mestranda Inezita Silveira
da Costa, para estender o preenchimento do requisito de entrega da comprovação de artigo publicado em
anais de evento até a data prorrogada de defesa da dissertação, ou seja, 02/10/2020. Diante da assunção da
responsabilidade pelo Orientador Bruno Rotta Almeida, alguns Professores acolhem o pedido da discente,
são eles: Ana Clara Correa Henning, Alexandre Fernandes Gastal, Valmôr Scott Jr, Marcelo Nunes
Apolinário e Jane Gombar. O Professor Itiberê de Oliveira Castellano Rodrigues alegou o artigo 55 da Lei
9784/99 para acolher o pedido da discente. Ainda pontuou que a manifestação do orientador é irrelevante
do ponto de vista prático, pois o erro foi corrigido, mesmo que a posteriori. O voto do Professor
Guilherme Camargo Massaú se deu nos seguintes termos: 1. O fato de o professor orientador não ter
informado sua orientanda das exigências do RI/2017 do PPGD, não a exime de as cumprir, por três
motivos: a) os requisitos exigidos para o pedido de prorrogação de prazo encontram-se publicados no sítio
do PPGD e são deveres dos discentes; b) a alegação de desconhecimento de normas não escusa o seu
devido cumprimento (artigo 3º da Lei n. 4.657/42); c) não há previsão de deveres do orientador em
orientar sobre os deveres do discente em face do RI/2017 (Art. 18); 2. Apesar das questões acima
referidas, há que se analisar as particularidades do presente caso, que não estão limitadas pelo artigo
46, caput e parágrafo único do RI/2017, pois alcançam a própria condução do presente caso pelo PPGD e,
mais precisamente, por este Colegiado; 3. a solicitação de prorrogação de prazo por 6 meses foi
formalizada pelo orientador da requerente na primeira semana do mês de março de 2020; 4. Somente na
presente data (20 de agosto de 2020) o caso é deliberado por este Colegiado, transcorridos mais de cinco
meses da data da solicitação de prorrogação do prazo para a defesa da dissertação; 5. no transcurso deste
período o orientador alega que sua orientanda cumpriu todos os requisitos exigidos para a aprovação da
concessão do referido prazo; 6. percebe-se que não houve uma duração razoável entre o pedido de
prorrogação e a sua decisão, razão pela qual é preciso invocar o artigo 5º, LXXVIII, da CF, c/c o Art. 49
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da Lei n. 9.784/99; 7. destarte, tem-se a razoabilidade e a proporcionalidade, pois, embora o caso seja
diverso, a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4 5038077-29.2019.4.04.7000,
QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em
02/08/2020) que quebrou pré-requisitos com base nos princípios da razoablidade e da proporcionalidade;
7. voto pelo deferimento da concessão do prazo pedido pela discente e seu orientador, pois não
acarreta prejuízo a terceiros, a este PPGD e sobretudo para a Universidade (aplica-se a inteligência do art.
55 da Lei n. 9.784/99), haja vista que a requerente deve cumprir com todos os requisitos para estar apta a
apresentar sua dissertação. A Profa. Karinne Emanoela Goettems dos Santos discorda do posicionamento
do Orientador, uma vez que não coaduna com a ideia de responsabilização dos professores orientadores no
cumprimento das normas do Regimento Interno pelos alunos, uma vez que são responsabilidades dos
discentes e não dos orientadores. No mais, acolhe o posicionamento do Professor Guilherme Camargo
Massaú. No mesmo sentido, a Profa. Maria das Graças Pinto de Britto mostrou-se em desconformidade
com as alegações apresentadas pelo Orientador, ratificando ser obrigação do aluno conhecer o Regimento
Interno do Programa que faz parte. Acompanha o relato do Prof. Guilherme Camargo Massaú e sugere
seja feita nova redação para o artigo, de modo que não surjam novas interpretações ao regulamento. O
Professor Fernando Costa de Azevedo, sob o argumento da convalidação e pelo regramento contido no
artigo 55 da Lei 9784/99, vota pela prorrogação e concorda com o argumento da Professora Karinne, de
que a responsabilidade pelo cumprimento das normas do RI são do aluno. A representante discente da T.
2018, Amanda D’Andréa Löwenhaup, em razão do da demora na análise do pedido, vota pela
flexibilização da norma. A representante discente da T. 2019, Bruna Hoisler Sallet, votou pela acolhida do
pedido e enfatizou a necessidade da flexibilização do RI, sob pena da turma de 2019 não defender a
dissertação. Por fim, a Coordenadora do PPGD, Márcia Rodrigues Bertoldi, vota pelo cumprimento do RI,
ou seja, não acolhe o pedido da discente, optando, assim, pelo cumprimento da norma, pois entende que a
flexibilização do RI no concernente às obrigações dos discentes em publicar os resultados das pesquisas,
prejudica o PPGD e abre precedente para a anulação de importantes requisitos. Também sugere a reforma
do RI para a próxima Turma, a do ano de 2021. Informa, ainda, que na condição de gestora opta por atuar
conforme os princípios da administração pública, chamando atenção para o da legalidade e o da
impessoalidade. Colhidos os votos, ressalvando a negativa ponderada pela Coordenadora do PPGD, o
Colegiado homologa o deferimento do pedido da discente Inezita Silveira da Costa, prorrogando o prazo
para a juntada da documentação - referente ao parágrafo único do artigo 46 do RI - no momento do
agendamento da defesa da dissertação, que tem como data termo o 02/10/2020. VIII) Composição da
Comissão de Seleção para Aluno Regular 2021: o Colegiado homologa a seguinte composição: Bruno
Rotta Almeida, Ana Clara Correa Henning, Valmôr Scott Jr. e Marcelo Nunes Apolinário. Como suplentes,
homologa-se os nomes das Professoras Karinne Emanoela Goettems dos Santos e Jane Gombar. IX) Lista
de Livros para compra: a Coordenação requereu, novamente, que a lista de livros seja enviada para a
Secretaria, de modo que os exemplares possam ser comprador. Foi pontuado que apenas três professores
apresentaram suas listas. X) Edital de Aluno Especial - 2020 II: o Colegiado homologa que a Comissão
para a formalização do Edital para Aluno Especial fica sob responsabilidade do Professor Guilherme
Camargo Massaú. Ao depois, pondera-se que a escolha dos candidatos é de responsabilidade de cada
professor que recebe a carta de intenções. As 04 disciplinas optativas ofertadas,  com 10 vagas cada uma,
serão: Acesso à Justiça e Democracia, A Construção da Dignidade Humana a partir dos Direitos
Sociais, Estado, Punição e Controle e Serviços Públicos e Concretização dos Direitos Fundamentais
Sociais.XI) Flexibilização das obrigações dos alunos das turmas 2019: A representante discente da
Turma 2019, Bruna Hoisler Sallet, enfatizou a necessidade da flexibilização do RI, quanto aos requisitos
para a defesa da dissertação, sob pena da T. 2019 não conseguir defender as dissertações. A discussão está
em torno do inciso III do artigo 54 do Regimento Interno, alterar o termo publicação para submissão. A
Coordenadora do PPGD, Márcia Rodrigues Bertoldi, pondera pela não flexibilização do RI. O
Professor Itiberê de Oliveira Castellano Rodrigues sugeriu a realização do estado da arte da situação para
que o Colegiado, diante da real situação esposada, possa melhor deliberar sobre o caso. O Colegiado
deferiu à representante 15 dias a entrega do panorama. 

 

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE FERNANDES GASTAL, Assessor, Gabinete do
Reitor, em 11/09/2020, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por VALMOR SCOTT JUNIOR, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 11/09/2020, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARCIA RODRIGUES BERTOLDI, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 11/09/2020, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ITIBERE DE OLIVEIRA CASTELLANO RODRIGUES, Professor
do Magistério Superior/Adjunto, em 11/09/2020, às 17:57, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO COSTA DE AZEVEDO, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 11/09/2020, às 18:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JANE GOMBAR AZEVEDO OLIVEIRA, Professor do
Magistério Superior/Adjunto, em 12/09/2020, às 15:32, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME CAMARGO MASSAU, Professor do
Magistério Superior/Adjunto, em 13/09/2020, às 22:08, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por KARINNE EMANOELA GOETTEMS DOS SANTOS, Professor
do Magistério Superior/Adjunto, em 14/09/2020, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por BRUNA HOISLER SALLET, Usuário Externo, em
14/09/2020, às 12:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DAS GRACAS PINTO DE BRITTO, Professor do
Magistério Superior/Assoc./Tit., em 15/09/2020, às 08:37, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO ROTTA ALMEIDA, Professor do Magistério
Superior/Adjunto, em 17/09/2020, às 20:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0983500 e
o código CRC 5D97DD0D.
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